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إىل يوم الدين  كثريا    سلم تسليما  والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه و احلمد هلل رب العاملني 

 ،التأصيل التابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلميةالعشرون من جمالس معهد فهذا هو اجمللس الرابع و أما بعد :
قد كان و . "لمعة االعتقاد"هو كتاب رابع املقرر يف هذا املعهد أال و هو اجمللس الثامن من جمالس الكتاب الو 

 نتهينا منها واحلمد هلل.أملاضي عن مسألة اإلميان بالقدر و حديثنا يف الدرس ا

أال وهي قوهلم  أصوهلمعتقاد أهل السنة و إعظيمة جليلة من مسائل  مسألة ف رمحه اهلل تعاىلمث ذكر املصن   
 فقال رمحه اهلل تعاىل :يف اإلميان، 

 اإليمان قول وعمل فصل :

 : واإليمان قول باللسان وعمل باألركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال اهلل تعالى

يَن  ُمْخِلِصيَن َلهُ َوَما أُِمُروا ِإالا لِيَ ْعُبُدوا اللاَه ﴿ ِلَك ِدينُ  ََ ُحنَ َفاءالدِّ   َويُِقيُموا الصاََلَة َويُ ْؤُتوا الزاَكاَة َوذََٰ
   . فجعل عبادة اهلل تعالى وإخَلص القلب وإقام الصَلة وإيتاء الزكاة كله من الدين (5 :البينة) ﴾اْلَقيَِّمةِ 

وسبعون شعبة أعَلها شهادة أن ال إله إال اهلل اإليمان بضع  "  :- صلى اهلل عليه وسلم-وقال رسول اهلل 
 ﴾فَ َزاَدتْ ُهْم ِإيَمانًا﴿ :فجعل القول والعمل من اإليمان وقال تعالى   " وأدناها إماطة األذى عن الطريق

  .  (4:الفتح) ﴾لِيَ ْزَداُدوا ِإيَمانًا ﴿ :وقال (214 :التوبة)

يخرج من النار من قال ال إله إال اهلل وفي قلبه مثقال برة  "   : -صلى اهلل عليه وسلم-وقال رسول اهلل 
 .  " أو خردلة أو ذرة من اإليمان فجعله متفاضَل

السنة فيها طوائف من أهل البدع من املسائل العظيمة اليت خالف أهل هذا الفصل من الفصول املهمة و 
من هذه األصول اخلمسة اليت -رمحه اهلل تعاىل-فأو يف مجلة ما ذكره املصن  -رمحه اهلل-فما ذكره املصن  يفو 
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اخالفني ألهل رد على مجيع طوائف البدع امل ،اجلماعة يف هذه األمورا حقيقة اإلميان عند أهل السنة و تضمنته
 .السنة يف هذا الباب

رمحه - بن تيميةأفه مبطلق التصديق فقد تعقبه شيخ اإلسالم من عر  حقيقته أنه تصديق مع اإلقرار، و واإلميان 
هذا حقيقته  ،لتزامإفلفظ اإلميان يدل على تصديق وإقرار و ، من مخسة عشر وجها  "اإليمان"يف كتاب -اهلل

و قيدته من لغة أما خصته يف ،لغة السنةعليها لغة العرب ودل عليها لغة الشرع، لغة القرآن و اليت دلت 
 فه بهفونه مبا عر  فيعر   ،ال خيرج عنهو  فونه مبا يدخل فيهاجلماعة فإهنم يعر  هل السنة و أفه اإلميان إذا عر  و  ،العرب
مما  ،فاإلميان مركب من إميان القلبف ليدخلوا فيه قول القلب وعمله وعمل اللسان وعمل اجلوارح، املصن  

 :قالو  [41الحجرات:] ﴾يف قُ ُلوِبُكمْ  َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلميَانُ ﴿ :لب أن اهلل تعاىل قال يدل على تعلق اإلميان بالق
ميَاَن َوَزي ََّنُه يف قُ ُلوِبُكْم  حَبَّبَ  اللَّهَ َولََِٰكنَّ ﴿ ىل غري ذلك من األدلة الدالة على تعلق إ [7:الحجرات] ﴾إِلَْيُكُم اإْلِ

اَلِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقل َّلَّْ ق﴿ :كتابه الكرميقال يف  -جل جالله-فإن اهللعلقه باللسان أما ت، و اإلميان بالقلب
ميَاُن يف قُ ُلوِبُكْم  يف هذه  عالو جل  فاهلل وكذلك، [41الحجرات:] ﴾تُ ْؤِمُنوا َولََِٰكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإْلِ

َوِإَذا َلُقوا ﴿:-تعاىلتبارك و –قولهمما يدل على ذلك و  ،اللسان طقعتبار نإصدقهم باإلميان وَّل ينفي  نفىاآلية 
عتبار إميان إَّل ينفي إمنا نفى صدقهم يف هذا األمر و  تعاىلتبارك و  فالرب ،[41البقرة:] ﴾آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا الَِّذينَ 

عليه -ما جاء يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص أن النيب يفو  ،اللسان أو نطق اللسان
وهذا شامل لقول القلب وقول ، [أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل]قال :-الصالة والسالم

فإن اهلل تعاىل قال  ،يطلق على عمل اجلوارح أن اإلميان يطلق على عملوأما تعلقه بعمل اجلوارح و  ،اللسان
قد دل على هذا السنة و  السلف جممعونو  ،[411البقرة: ] ﴾ِإميَاَنُكمْ  َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيعَ ﴿ يف كتابه الكرمي :

ب لذلك بو  أن املراد صالتكم، و  [341البقرة: ] ﴾ِإميَاَنُكمْ  َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيعَ ﴿املراد بقوله تعاىل أنعلى  أيضا  
 "ِإيَماَنُكْم{ َوَما َكاَن اللاُه لُِيِضيعَ }"باب قول اهلل تعالى::الباخاري يف صحيحه بقوله

فقال : " -صلى اهلل عليه وسلم -قدم وفد عبد القيس على رسول اهلل ]:  بن عباس رضي اهلل عنهماأعن 
بالقوم غري خزايا وال ندامى " فقال : يا رسول اهلل ، إن بيننا وبينك املشركني من مضر ، وإنا ال نصل  مرحبا  

 إليك إال يف الشهر احلرام ، فحدثنا جبمل من األمر إن عملنا به دخلنا اجلنة ، وندعو به من وراءنا . قال

 ؟هل تدرون ما اإلميان باهلل :أمركم باإلميان باهلل و عن أربع  ه الصالة و السالم آمركم بأربع وأهناكمالنيب علي:
ففسر هلم  ,[أن تعطوا من املغامن اخلمسة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان و إقام الصالشهادة أن ال إله إال اهلل و 
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بشهادة ال إله إال هلل وإقام  فسره هلم [؟ هل تدرون ما اإلميان]هبذا اللفظ  -صلى اهلل عليه و سلم-النيب 
 ،ألمور اليت يرتكب منها اإلميانفهو عمل باألركان فهذه هي الثالثة ا ،صوم رمضانالصالة وإيتاء الزكاة و 

 .ميان مقرون بالعمل يف نصوص كثريةاإلو 

على القلب واللسان  ،مما يدل على ما تقدم  "ينقص بالعصيان"يزيد بالطاعة و  :-رمحه اهلل-فيقول املصن  
ينقص قال يزيد بالطاعة و  ،ف يف حديث شعب اإلميان وسيأيت الكالم عليهما ذكره املصن   ،واجلوارح
قد دل على ذلك نصوص ، و ينقصعلى أن اإلميان يزيد و  ،هذا أمر جممع عليه عند السلفو  ،باملعصية

 وقال [411 :التوبة] ﴾فَ َزاَدتْ ُهْم ِإميَان ا﴿ف صن  ما ذكره املييف كتابه الكرمي ف -جل وعال-السنة كما قال اب و الكت
 [أحسنهم خلقا   أكمل املؤمنني إميانا  ]: قال السالمعليه الصالة و النيب و   ،[1:الفتح] ﴾لِيَْزَداُدوا إِيَمانًا ﴿ عال:جل و 

ملا  السالمعليه الصالة و النيب و "باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه"ه ب عليبو  ، و دحديث رواه أبو داو 
ر نقصان دينهن وفس   ،[ذهب للب الرجل من إحداكنأ ودين ما رأيت من ناقصات عقل  ]ذكر النساء قال :

ذه األدلة على أن اإلميان يزيد وينقص، وأن سبب الزيادة السالم برتكهن الصالة فدلت هعليه الصالة و 
ق عل  و  -سالمعليه الصالة وال- ذلك النيبكما بني  ينقص  فاإلميان يزيد و ، أن سبب النقصان املعصيةالطاعة و 

مثقال برة أو  ويف قلبهمن النار من قال ال إله إال اهلل خيرج ] ،فجعله متفاضَلً :ف على احلديث بقوله املصن  
  .فجعله متفاضَلً  [إميانخردلة أو ذرة من 

 وأهل ،متفاضال   العبد إميان، ميانإلا هذا جعل ،متفاضال   ميانإلا هذا جعل -الصالة والسالم عليه- النيب
 أهل تفاوت يف ومسلم الباخاري عند هو فاملصن   ذكره الذي واحلديث ،به ويؤمنون ذلك يقررون السنة

 ويقررونه السنة أهل يقوله الذي هذا ،وينقص يزيد ميانإلفا ،اإلميان من ذرة أو خردلة أو برة ميانإلا
 :ذلك على لألدلة سائقا  – اهلل رمحه– فاملصن   قال ،ويعتقدونه

ينَ  َلهُ  ُُمِْلِصنيَ  اللَّ ه لِيَ ْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما﴿:تعالى اهلل قال ِلكَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتوا الصَّاَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاءَ  الدِّ  ِدينُ  َوذََٰ
 . [٥:البينة ]﴾اْلَقيَِّمِة 

 وإيتاء الصَلة وإقام القلب وإخَلص تعالى اهلل عبادة فجعل":قال ستداللاإل هذا فاملصن   لنا رفس   وقد
 إقامة ،حنفاء الدين له ُملصا   وحده اهلل عبادة هو الذي يةآلا يف املذكور هذا فكل" الدين من كله الزكاة
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 هذه من مركب   وسلم عليه اهلل صلى النيب به جاء الذي فالدين ،مةالقي   دين كله هذا ،الزكاة إيتاء ،الصالة
 قال ،إسالمه له اليسلم وقد ،السبيل سواء ضل فقد خراأل عن كاف   أحدها أن زعم فمن، األمور
 شعبة وسبعون بضع-بيانه سبق الذي– اإليمان: - وسلم عليه اهلل صلى– اهلل رسول وقال:"فاملصن  

 ،"شعبة وستون بضع  "بلفظ عليه الشياخان تفقأو  الباخاري لفظ اللفظ وهذااهلل" إال إله ال أن شهادة أعَلها
 شعب ا ميانإلا فجعل ،[شعبة وسبعون بضع]:فقال، اللفظني يصحح من لعلما ومن أهل ،أصح الرواية وهذه

َا﴿شعب  أيض ا الكفر أن كما مراتب وجعله  .[٧٣: التوبة ]﴾اْلُكْفرِ  زِيَاَدة يف  النَِّسيءُ  ِإمنَّ

 الطريق عن ذىألا إماطة وأدناها اهلل إال إله ال أن شهادة أعالها] فقال وأدىن أعلى له وجعل ميانإلا وكذلك
 إال إله ال أن شهادة] قوله اللسان فمتعلق ،بياهنا سبق اليت الثالث املتعلَّقات فذكر ،[ميانإلا من شعبة   واحلياء

 فهذه ،[الطريق عن ذىألا إماطة] قوله اجلوارح ومتعلق ،[ميانإلا من شعبة واحلياء] قوله القلب ومتعلق ،[اهلل
 .وباجلوارح وباللسان بالقلب متعلقة   الشعب

 :  يقول- اهلل رمحه–البغوي 

 قول ميانإلا إن وقالوا ميانإلا من األعمال أن على السنة علماء من بعدهم فمن والتابعون الصحابة تفقا
 .وعقيدة وعمل

ا رأيت فما) قال ،نصارألا من رجل   ألف من أكثر لقي أنه الباخاري عن روى والاللكائي  خيتلف منهم أحد 
 من بيانه تقدم ما على السنة أهل إمجاع ئمةاأل من واحد غري ونقل ،(وينقص ويزيد وعمل قول ميانإلا أن يف

 . وعمل قول ميانإلا وأن، اهلل رمحه فاملصن  

 وهي ميانإلبا املتعلقة مورألا من مجلة   ذكر ،واجلماعة السنة أهل عند البيان هذا من اهلل رمحه فاملصن   فرغ وملا
 : اهلل رمحه فقال بالغيب متعلقة   أمور
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 فصل  

 اهلل صلى النبي به أخبر ما بكل يمانإلا ويجب وسلم عليه اهلل صلى الرسول هب أخبر ما بكل يمانإلا
ذلك ما عقلناه عناا نعلم أنه حق  وصدق وسواء  في  أوغاب شاهدناه فيما عنه النقل وصحبه وسلم عليه

جهلناه ولم نتطلع على حقيقة معناه مثل حديث اإلسراء والمعراج وكان يقظًة ال مناًما فإن قريًشا و 
ولم تنكر المنامات ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السَلم ليقبض  أنكرته وأكبرته

 .روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه

حىت ال نتدخل بعقولنا وآرائنا  ،جبملة من الغيبيات لنهتدي هبا فيما عداها رمحه اهللف السياق من املصن  هذا  
أنكر  ،ومن أنكر الغيب فقد أنكر مجيع علوم العقولرة ال تبلغ كل املعلومات، ألن عقولنا القاص ،وأهوائنا

وهناك أمور دنيوية مما ، بن تيمية رمحه اهللأيعىن يلزمه كما يقول غري ذلك شيخ اإلسالم  ،مجيع املعقوالت
جيب وجوبا  ف و يقول املصن  ف، ه، فالغيب جيب اإلميان بيتعاطاها الناس ال تدرك إال بالعقل وال تبصر بالعني

يه صلى اهلل علعام يشمل مجيع ما أخرب به النيب وهذا لفظ  ،ميان ِبُكليلزم كل أحد  اإل الزما  متحِتما   شرعيا  
أي بالذي أخرب به وهي مفيدة يف  ،ل مبعىن الذيو سم موصأوما هنا  وسلم ولذلك قال لكل ما أخرب،

مت لكم يف أول الكتاب بأن هذه وقد قد   ،النقل عنهأخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم وصح به  ،لعموما
هي طريقة أئمة السنة أهنم ال يشرتطون التواتر وال يلتفتون إليه فيما سبيله العلم كما أهنم ال يشرتطونه فيما 

وقطع به غريه من أهل العلم كاألصبهاين وأئمة   ،سبيله العمل وهذا إمجاع  منهم قطع به أبو املظفر السمعاين
وَّل يقل  ،ولذلك قال وصح به النقل ،على أنه ال يشرتط يف األمور الغيبية أن تكون منقولة بالتواتر ،كثر

فلهذا من قال بأن  ،فإن هذا كاف   ،كما مر معنا  ،فإذا صح النقل من طريق العدول الثقات ،وتواتر به النقل
وأهل السنة  ،هذا الزم  له ،اليقني يقع له هبا َّل، فقد أسقط هذه الغيبيات و أحاديث اآلحاد تفيد الظن

قال وصح  ،صلى اهلل عليه وسلمل عن النيب صحة النق وه ،يقررون أن الطريق املوصل إىل اإلميان بالغيبيات
فإمنا وقع اخللط  ال ختتلط عليك األوراق املهم أنك تنتبه إىل هذه املتون فيما تسوقه لك حىت ،به النقل عنه

املاخالفة ألهل السنة واجلماعة من جهة عدم ضبط كالم أئمة السنة يف  اهبوالدخول يف بعض أقوال املذ
فغاب عنا مما  ،فجميع ما أخربنا به مما رأته عيوننا أو َّل تره ،قال فيما شاهدناه أو غاب عنا ،هذا الباب

 والسالم الصالة عليه نبيه وإخبار وتعاىل تبارك كإخباره املاضي جهة من إما ،النقل به العلم سبيل سبيله أو
 على النجاة من به اهلل من   وما ،اهلالك وأنواع العقوبات من أممهم ماحلق ،حلقهم وما وأممهم نبياءألا عن
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 النقل جهة من ؟ به صدقنا كيف ؟ خربه أخذنا أين من ،لنا بالنسبة الغيب من هذا فإن ،وأتباعهم نبياءألا
، املسلمني عن فضال   ممألا بني عليه متفق أمر وهذا ،والسالم الصالة عليه نبينا طريق عن إلينا نقل الذي

 احملل نفس هو والسالم الصالة عليه نبيهم ويف سنة رهبم كتاب يف سالمإلا أهل يذكرهم الذين نبياءألا فإن
 يف كله وهذا ،وعلمائهم أنبيائهم عن والنصارى كتبهم يف اليهود يذكرها اليت مساءألا ونفس اللفظ ونفس
 ئةاامل يف تقريبا   وهو ندلسيألا الرتمجان عبداهلل الشيخ ترمجة بقراءة أنصحكم، و وهلذا ،عنهم املأثور العلم

 فيما القدمية القصص أحسن من وقصصه "،الصليب عبَّاد على الرد يف بريألا حتفة" كتاب صاحب السابعة
 بالد يف النصارى من كثري على تردد وقد ،الكبار مشائاخه بأحد التقى أن بعد سالمإلا إىل وعبالرج يتعلق

 هذا يف مذاكرة بينهم وحصلت ،سنني عشر النصارى علماء أحد الزم حىت العلم عنهم يتلقى ندلسألا
 وكرب رمه قد وكان شياخه على دخل مث وتناقشوا تناظرواف ؟ وجنيل من هإلا يف مسهإ موجود الذي الرجل

مث أخذ ينقب قول هذا  ،قد أحسنتقال  ،فالن هو قلتف ؟ قلت أنت ذاماو قال فبينهم،  دار هلما فحكى
سألتك عند أن أتيتين أو ل ما أتيتين و  قال مث أخذته فسألته أين هو هذا، قال أال تذكروقول هذا وقول هذا، 

فدخل  ،مث أخربه بأ ن  هذا الرجل هو نيب اإلسالم ،هل تقابلوهنماإلسالم يف األندلس وما أشبهها و عن أهل 
أيضا  من أنفس ما يكون يف الر د على الن صارى من جهة النقل  اهد القصة بديعة والكتاباملهم الش ،اإلسالم
فإن األمم كلها جممعة على ما أخرب به من  ،على كل حال ال نريد أن خنرج عن هذاو  ،وهو مطبوع ،والعقل

 الصالةيذكرون نوحا  عليه لذلك يذكرون أصحاب الكهف و و جهة املاضي إال يف بعض التفاصيل 
  إخل ...السالمو 

من األيام اليت نستقبلها من جهة أشراط الساعة  ،أي بعدنا ،وكذلك ما حصل أو ما يقع بعد هذا املاضي
ئك صدق به أولوالذي جاء بالصدق و :"كما قال تعاىل  ،صدق  قال نعلم أنه حق  و  ،فإنه داخل يف هذا الباب

أو جهلنا  ،أن نعقلهنصل إليه و ستطعنا أن أيعين ما  ،هجهلناوسواء  يف ذلك ما عقلناه و  .الُزمرْ "هم املتقون
من جهة الرجوع إىل هذه الكيفية  طلع على حقيقة معناهن نُؤمن به وَّل أن هذا ملزم  لنا فإن ،حقيقته وكيفيته

 مث ضرب بعض األمثلة ،وفيما هو مستقبل ق هبا يف ما هو ماض  اليت ُأخربنا هبا ونقلت إلينا فإننا نصد  
كما قال   ،والعروج مأخوذ من الص عود :واملعراج ،السري من الليل :واإلسراء "المعراجاإلسراء و مثل ":قال

فاإلسراء كان ،  [3]االسراء: ﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرىَٰ ِبَعْبِدِه لَْيال  مَِّن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى﴿تعاىل 
وهذا اإلسراء  ،الس موات العلىإىل سجد األقصى واملعراج كان من امل ،األقصىمن املسجد احلرام إىل املسجد 

 وقع خالف ال يلتفت إليه عرب   وإن كان قد ،على أن ه كان بعد البعثة وقبل اهلجرة ات فقو ااملعراج مىت كان ؟ و 
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 أن ه واقع  بعد البعثة ال قبلهاهذا هو اجلانب املتفق عليه ف ،شاذ غريَُه من أهِل العلم بأن هالفتح و  يفاحلافظ  نهع
اإلسراء  علىالكالم  ،ه املصنفالصحيح أنه وقع مرة  واحدة  وَّل يتكرر وأيضا  كما نب  و  ،قبل اهلجرة ال بعدهاو 

إىل ما جيب اإلميان به من هذا وما وقع فيه من  و اإلشارة هاملراد و  ،نه أثبته اهلل يف كتابهألواملعراج يطول 
عند أول سورة اإلسراْء مع كتابه  "بن كثريأتفسري "ولو أن يأخذ كتاب  ،لى طالب العلمالتفاصيل ال ختفى ع

ن يتكلم عن الطرق يف الس رية كل من جاء مم  و ، وسوعة ال نظري هلامالنبوية  فإن كتاب الس رية ،"السرية النبوية"
ا هم عيال  على واألحاديث و  ل كتاب وأحسن كتاب وهو أج   ،"النبويةالسرية "بن كثري يف كتابه أاألسانيد فإمن 

وهكذا يقول الشيخ ناصر الد ين األلباين رمحه  ،يف السرية هكذا يقول شياخنا العالمة مقبل بن هادي الوادعي
بن أبن كثري رمحه اهلل طرق أحاديث اإلسراء كذلك أفيه  ذكر ،فهذا الكتاب كتاب عظيم حافل ،تعاىل اهلل

فاإلسراء واملعراج فيه تفاصيل   ،عليها وأطال يف اجمللد الثالث يف كتابه زاد املعادتكلم  "زاد املعاد"القيم يف 
املعراج كان على فاإلسراء و  ،"ة ال مناما  ظوكان يق"أنه كان قال و  ،وما يأيت كثرية أمهها ما ذكرت لك سابقا  

ف رمحه اهلل على املصن  و  ،بل كان مستيقظا   َّل يكن نائما   ،السالم مستيقظا  عليه الصالة و النيب  ،ةظاحلقيقة يق
بل الصحيح وقع مرة كل هذا ال يصح و  ،مناما  و  ة  ظوقع يق وقيل بأنه ،ألن هذا قول من قال بأنه وقع مناما  

َّل أنكرته أكربته و  قوال أنه قال فإن قريشا  ف على ما تقدم من األبه املصن   من مجلة ما رد  و  ،ة  ظواحدة ووقع يق
ال منام ما ناقشوه و  بأنه رأى رأي لو قال هلمو  ،ال غري قريشفاملنامات ال تنكرها ال قريش و  ،تتنكر املناما

إىل أن يقول بأنه رأى  هل يكون اإلنسان حمتاجا  و  ،أخربهم بأنه أسري به ويف ليلة لكن ملا ،جادلوه على هذا
 فإن قريشا   ،و حلظاتأيف دقائق  لولياتطيع أن ترى ما حمله ساعات املنام تس رأي ،يف املنام يف تلك الليلة

السالم هلم و النيب عليه الصالة  كالمقد جاء يف الصحيحني  و ، أكربته يعين أنكرت اإلسراء واملعراجنكرته و أ
كما   ،فأخذ يصفه هلم ،له بيت املقدس رفع اهللو  ،السالمةنسأل اهلل العافية و  ،من رجع وفنت من فنت عفرج

من ذلك أن و ]:آخر على ذلك فقال مث ضرب مثاال   ،كر املناماتنَّل تقال و  ،متأيت إليه اليت أخربهم بالعريو 
هذا  ،[ملك املوت ملا جاء إىل موسى عليه السالم ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إىل ربه فرد عليه عينه

 كما عرب    ،ميةة واجلهدملالحاوفتنة للمعتزلة والعقالنيني و  موضع حمنة ،رحم اهلل املقدسي إذ ذكرهو  ،املوضع
 بذلك عرب   كماجلهمية  اة و دقة والزنادملالحمن ا فقد أنكره طوائف ،نة قدمية حديثةهي فتو  ،عنهم السلف

ال  كثريغريهم من أهل العلم  و  ،ليست ثقيلة ،أللفاظ اليت ذكرهتاعربوا هبذه ا ،بن حبانأبن خزمية و أري و ز املا
ئة اثالثة م خزمية املتوىف سنة بنأورد عليهم  يرِ وَ ين َ بن قتيبة الدِّ أعليهم  در  قدأنكروا ذلك و  ،حيصيهم إال اهلل

يف صحيحه  بن حبانوأ ،خزمية يف كتاب التوحيد بنوأ ،يف صحيحه بن حبانأو  ،(ه  133)إحدى عشر و 
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ذكر من العلماء الذين ردوا عليهم يف توكم س ري والقاضي عياض والنووي،املاز كاحلديث  كتب مجيع شراح  و 
قد رد عليه العقالين و رية من أيب كما وقع ذلك   ،هذا ركَ نْ ي ُ احلديث عصرنا  إىلالزال و  ،ذا احلديثهلإنكارهم 

يف هذه املسألة ويف "األنوار الكاشفة"املعلمي عليه رمحة اهلل يف كتابه  ىيبن حياد الرمحن الشيخ العالمة عب
رد عليه العالمة الشيخ ربيع بن هادي فإنه أنكر ذلك و  ،حممد الغزايل ،الغزايل املعاصركذلك و  ،غريها

هبذا وال  فأهل السنة يؤمنون ،"أهلهاالغزايل من السنة و  فكشف موق"يف كتابه  -اهلل حفظه-املدخلي 
 السالمالصالة و  عليهقد جاء ذلك يف الصحيحني عنه و  ،ال مانع مينع منهو  ،بعقوهلمال يدخلون فيه بآرائهم و 

عليه دخل و  معليه الصالة والسالموسى إىل  ملا جاء ،ه ملك املوتفإنه ملا جاء ،وغريمها مسلميف الباخاري و 
قد أتاه و فقأ عينه  هه فلما صك  صك  و  ،عينه أِ فقل َّل يكن قاصدا  فعه و اه فعل ما يفعله غريه من البشر فددار يف 

هذا ال مانع منه إال عند سبحانه عينه و عليه  فرد   تعاىلو تبارك إىل ربه  فقأ عينه فرجع شاكيا  و  ،طةاهلل قوة وبس
داره كما يف  السالم دخل عليهعليه الصالة و فملك املوت جاء إىل موسى  ،تعاىلتبارك و هلل  أمرهمن َّل يسلم 

للشيخ  "الكاشفة األنوار"فلريجع إىل كتاب  من رامه أيضا  و  ،الكالم على هذا يطولو   ،يدخل عليه أي رجل
للعالمة ربيع بن هادي  "بعض آرائه نقدو  أهلهاكشف موقف الغزايل من السنة و "أو ،اهلل ةرمحعليه  ياملعلم

 ت هذا األمر.عن أن هذا َّل خيل منه كتاب من كتب احلديث والسنة اليت تبن  ناهيك  ،املدخلي

مما هو غيب متعلق باملستقبل ألنك تلحظ  ،مما جيب اإلميان به ،ومما سبق أي قال رمحه اهلل: ومن ذلك
تفقت أهذا مما  ،راهتااوأشراط الساعة هي عالماهتا وأم، "ومن ذلك أشراط الساعة"بالنسبة لنا ذكر )....( 

والكالم  ،هلا أمارات تقع قبلها ،هلا عالمات ،عليه كلمة أهل السنة أن الساعة اليت هي القيامة هلا أشراط
فيقول  -قسمون األشراط إىل ثالثة أقسام بعضهم وبعضهم يقسمها إىل قسمنيفيها طويل منها أهنم ي

فالصغرى مانقضت ومضت أو  ،واألشهر أهنا صغرى وكربى وسطى،أصحاب الثالث: صغرى وكربى و 
ف هنا ف بل مجلة ما ذكره املصن  وأكثر ما ذكره املصن   نفراط العقدإما تنفرط والكربى  ،مضى أكثرها وال تزال

و ل أجْ فبدأها بقوله: "مثل خروج الدجال " والدجال صيغة مبالغة من الدَّ  أشراط الساعة الكربى راجع إىل
ويسمى املسيح الدجال،  ، ويسمى الدجال،كذاب  مموه ال يعينجَّ قالوا هذا دَ ل وهو الكذب والتمويه جَ الدَّ 

وهذا  ،مسيح الضاللة ألن إحدى عينيه ممسوحة، ويسمى أيضا   ويسمى املسيخ الدجال باخلاء، ومسي مسيحا  
بن كثري رمحه عليه كتاب النهاية ألمن أحسن الكتب اليت تكلمت  املسيح الدجال الكالم عليه كثري، وأيضا  

وحاصل  ،"قصة املسيح الدجال"النهاية يف الفنت واملالحم، وكذلك هناك كتاب مفرد للشيخ األلباين: اهلل، 
رجل من بين آدم، وأنه يهودي، وأنه كافر، ومكتوب بني عينيه كافر ويف رواية )ك ف ر(، وأجعد  ذلك أنه
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معيبة، وشعره أجعد، وهو رجل  ، عينه اليسرى أيضا  ة  يبَ عِ مَ  الرأس، وأعور العني اليمىن وعينه اليسرى أيضا  
 ضاخم، وخيرج من جهة املشرق، وأكثر أتباعه اليهود والنساء، وله فتنة وأمور شيطانية، فأمكنه اهلل ايني مَ لَ ي ْ ف َ 

أنه يأمر كنوز  ومنها أن له جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، ومنها أيضا   ،فتنة للناس ،تبارك وتعاىل منها
ما كان، ويستغيث بالشياطني وتعينه األرض، فتاخرج من خرباهتا، ورمبا فلق الرجل فلقتني مث يأمره فيعود ك

على ذلك كله، وله هنر كما سبق وله جنة ونار، وله هنر من لنب وخبز وتتبعه كنوز األرض كيعاسيب النحل. 
موسى عليه الصالة والسالم عني ملك املوت، أنكر  ما سبق من الكالم على فقِّ  وكما أنكر العقالنيون أيضا  

طوائف من املعاصرين احملدثني كأيب عبية وحممد  ج الدجال، وأنكره أيضا  بعض املتقدمني من املالحدة خرو 
الشيخ محود ابن عبد اهلل التوجيري العالمة عبدو ومجال الدين األفغاين وغريهم كثري، وقد توىل الرد عليهم 

تاب البداية ، وهذا أبو عبية له تعليق على ك"إحتاف اجلماعة فيما ورد يف أشراط الساعة"رمحه اهلل يف كتابه 
من الفنت وهو الدجال، هذا خروج  ،األمور الغيبية املبني من إنكار هذه لهاية يف السرية، أتى فيها بالظالوالن

ما كانت فتنة و العظمى، بل الفنت كلها صنعت ألجله، كما جاء يف حديث حذيفة بن اليمان عند أمحد: 
ر النيب عليه الصالة والسالم أمته غاية التحذير من وقد حذ   ،منذ خلق السماوات واألرض إال وهي للدجال

هذه الفتنة، ووصف هلم العالج وأنه أعور العني، وأنه مكتوب بني عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغري 
قارئ، وأخرب ما يعصم منه من جهة أوائل سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، ويف قوله عليه الصالة 

إشارة إىل ضرورة معرفة أمساء اهلل تعاىل وصفاته، واألحاديث الواردة يف  [بأعور إن ربكم ليس]والسالم: 
 الدجال أحاديث كثرية.

وهذا مسيح اهلدى، واملسيح عيسى  .مريم عليه السَلم فيقتله عيسى ابن ونزولمث قال املصنف رمحه اهلل:  
هو عبد اهلل ما تقول اليهود والنصارى، بن مرمي عليه الصالة والسالم رفعه اهلل إليه، فلم ميت وَّل يقتل كأ

َوُمَطهُِّرَك ِمَن  ِإينِّ ُمتَ َوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإيَلَّ ﴿: وقال] 851 :]النساء ﴾َبل رَّفَ َعُه اللَُّه إِلَْيه﴿ :قال ورسوله واهلل جل وعال
وينزل يف آخر الزمان  ،[351 :]آل عمران ﴾ِإيَلَّ  ِإينِّ ُمتَ َوفِّيَك َورَاِفُعكَ  يَا ِعيَسىَٰ ﴿، [351 :]آل عمران ﴾الَِّذيَن َكَفُروا

؟ ألنه  بشريعة النيب صلى اهلل عليه وسلم، حىت عدَّه طوائف من أهل العلم من الصحابة، ملاذا وقاضيا   حاكما  
، فوقعت له منزلة النبوة ووقعت له َّل ميت، وألنه لقي النيب عليه الصالة والسالم ليلة اإلسراء واملعراج حيا  

بن مرمي نزوله حق، أفعيسى  ،من أهل العلم كالعراقي والذهيب وغريهم وائفنزلة الصحبة، هذا ما قطع به طم
َويَ ْوَم  ۖ  ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِه قَ ْبَل َمْوتِِه  َوِإن مِّْن أَْهِل اْلِكَتابِ ﴿ولذلك قال اهلل تعاىل عن طائفة من أهل الكتاب: 
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ا اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهمْ  فأهل الكتاب يؤمن به طائفة منهم عند نزوله عليه الصالة  ،[351 :]النساء ﴾َشِهيد 
عند نزوله يكسر الصليب، ويضع اجلزية، ويقتل  ،والسالم، وهو حاكم بشريعة النيب صلى اهلل عليه وسلم

وقد جاء عند مسلم من حديث  ،اخلنزير، كما جاء ذلك يف الصحيحني ويف غريمها، ويصلي خلف املهدي
َنَما ُهْم يُِعدُّوَن لِْلِقَتاِل ُيَسوُّوَن الصُُّفوَف ِإْذ أُِقيَمِت الصَّالَُة فَ يَ ْنزُِل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َفأَ ]أيب هريرة أنه  مَُّهمْ، فَ بَ ي ْ

تَ رََكُه الَْنَذاَب َحىتَّ يَ ْهِلَك َوَلِكْن يَ ْقتُ ُلُه اللَُّه بَِيِدِه فَِإَذا َرآُه َعُدوُّ اللَِّه َذاَب َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح يف اْلَماِء، فَ َلْو 
 ،وهذا املسيح عليه الصالة والسالم ينزل، مسيح اهلدى ينزل فيقتل مسيح الضاللة [،فَ رُيِيِهْم َدَمُه يف َحْربَِتهِ 

بن مرمي عليه الصالة أ لعيسى بن مرمي له واتباع املؤمننيأويف ِخَضمِّ هذه الفتنة، وخروج الدجال وقتل عيسى 
عة، والقضاء على املسيح نظر إىل احلال اليت هم فيها، من السعادة والد  أوالسالم، وهم على هذه احلال، و 

 بن مرمي مع وجود املهدي يف ذلك الوقت، خيرج مأجوج ومأجوج. أعيسى تباع املسيح إالدجال، و 

مسان إمن بين آدم، و  من قبائل. ومها قبيلتان "ومأجوج يأجوج وخروج"ولذلك قال املصنف رمحه اهلل: 
أو من أجيج النار الذي  بهو االضطرا أعجميان كما قال طوائف من أهل العلم، مشتقان من املأج الذي

داللة الكتاب والسنة وما أمجع عليه أهل ب ن بين آدم ومها أمتان موجودتانهو تلهبها، ومها كما سبق أمتان م
ْيِن َوَجَد ِمن ُدوهِنَِما قَ ْوم ا الَّ َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْوال  قَاُلوا يَا  َحىتََّٰ ِإَذا بَ َلغَ ﴿السنة، ألن اهلل تعاىل قال:  بَ نْيَ السَّدَّ

نَ ُهْم َسدًّا ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يف اأْلَْرضِ  َذا اْلَقْرنَ نْيِ  نَ َنا َوبَ ي ْ  ﴾فَ َهْل جَنَْعُل َلَك َخْرج ا َعَلىَٰ َأن ََتَْعَل بَ ي ْ
 [.14-11 :]الكهف

زُبَ َر  قآُتوين ﴿قال:  ا  لقرنني بىن هلم ردمفهذا يف بيان ما هم عليه من الفساد يف ذلك الوقت وأن ذو ا
انُفاُخوا َحىتََّٰ ِإَذا َجَعَلُه نَار ا قَاَل آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطر ا َفَما اْسطَاُعوا َحىتََّٰ ِإَذا َساَوىَٰ بَ نْيَ الصََّدفَ نْيِ قَاَل  احلَِْديدِ 

نَ ُهمْ ﴿، [19-19 :]الكهف ﴾لَُه نَ ْقب ا َأن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َنُكْم َوبَ ي ْ  .[15:]الكهف ﴾َرْدم ا َأْجَعْل بَ ي ْ

يقول اهلل يوم ]ودلت السنة على وجود هاتني القبيلتني وعلى خروجهما، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 
أبشروا فإن ]إىل أن قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ،[القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار من ذرية

بالكتاب  وثبت خروجهم أيضا   ،، وهذا احلديث يف الصحيحني[ومن يأجوج ومأجوج ألفا   منكم واحدا  
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 ،[19 :]األنبياء ﴾يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهم مِّن ُكلِّ َحَدب  يَنِسُلونَ  َحىتََّٰ ِإَذا فُِتَحتْ ﴿والسنة كما يف قوله تعاىل: 
بن مرمي بأن حيرز عباده إىل أحىت أن الرب تبارك وتعاىل يوحي إىل عيسى  يعيثون يف األرض فسادا  و خيرجون 

نظر إىل هذا اخلرب مع نيب اهلل عيسى بن أ، [يل ال يدان ألحد بقتاهلم إين قد أخرجت عبادا  ]الطور وقال: 
كثري من   ،، يف معاجلة حال الناس يف هذه األياممرمي عليه الصالة والسالم، فإن فيه فوائد عظيمة وجليلة جدا  

الناس )كالم غري واضح( ولعلنا هبذا القدر إن شاء اهلل تعاىل نكتفي ونسأل اهلل التوفيق والسداد واهلدى 
 والرشاد، واحلمد هلل رب العاملني. 

 المورد من القراءة

 : اهلل رمحه قال

 . كله الكون وخلق واإلنس اجلن خلق من احلكمة بيان يف: األول الباب

 . عليه اإلجابة وماهي السؤال هذا هو فما دائما   عليه اإلجابة ويطلب العقول على نفسه يطرح سؤال

 اليت والنهاية ,إليها يسعى اليت الغاية ماهي ؟ خلقه من احلكمة ماهي ؟ اإلنسان اهلل خلق ملاذا: هو السؤال
 .؟ إليها سيصل

 الفالسفة مدارك فيه وختبطت الفهوم فيه وحتريت لعقولعليه ا اإلجابة يف ضلت قد السؤال هذا:  واجلواب
 من يستثىن ال, الناس غوغاء عن فضال   اخلارق والذكاء الثاقب الفهم ذوي من والعباقرة والعلماء واحلكماء

 هذا عن اإلجابة عرفت اليت فهي رسله تبعتأو  هبداه هتدتأو  اهلل بوحي ستنارتإ اليت العقول إال ذلك
 ألنه العقيدة بعلم ينفرد أن ميكن ال العقل أن اليقني علم نعلم هنا ومن, رسله وعن اهلل عن بالتلقي السؤال

 عجيبا   ختبطا   وختبط رتبكأو  وتاه ضل الوحي عن بعيدا   العقل فيها نطق إذا والغيبيات, بالغيبيات يرتبط علم
غريبة وتصورات  أمورا   يرى والنحل امللل كتب يف يقرأ من إن: بقوله هنا اهلل رمحه علق] غريبا   تصورا   وتصور

عجيبة تثري اإلستغراب ويستبعد اإلنسان أن يصدقها العقل[، ذلك ألن العقل ما هو إال أداة لتصور 
حندر أاملعلومات اليت تصل إليه من طريق احلواس ومىت َتاوز ما حييط به يف األرض وقع يف متاهات كبرية و 
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َناهُ  َمْيت ا َكان َأَوَمن﴿ إىل مزالق خطرية قال تعاىل:  يف  َمثَ ُلهُ  َكَمن النَّاسِ  يف  ِبهِ  مَيِْشي نُور ا َله َوَجَعْلَنا َفَأْحيَ ي ْ
َها ِِبَارِج   لَْيسَ  الظُُّلَماتِ   . [٢١١: األنعام]﴾ِمن ْ

 األحد الواحد اهلل هو ورازقه وخالقه ربه أن ومسموعاته مشاهداته خالل من يستدل أن العقل بإمكان نعم
 . أحد كفوا له يكن وَّل يولد وَّل يلد َّل الذي الصمد الفرد

 أَْهَلْكَنا َكمْ  هَلُمْ  يَ ْهد َأوَّلَ ﴿تعاىل قال,  اخلفية واأللطاف الشامل والعلم البالغة واحلكمة العظيمة القدرة وذو
 ِإىَل  اْلَماءَ  َنُسوقُ  أَنَّا يَ َرْوا أ وَّلَْ  َيْسَمُعون أََفاَل ۖ  آَليَات   ذََِٰلكَ  يف  ِإن  ۖ  َمَساِكِنِهمْ  يف  مَيُْشونَ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن

َزْرع ا ِبه فَ ُناْخرِجُ  اجْلُُرز اأْلَْرضِ   . [١٢،١٣ :السجدة] ﴾يُ ْبِصُرونَ  أََفاَل ۖ  َوأَنْ ُفُسُهمْ  أَنْ َعاُمُهم ِمْنه تَْأُكلُ  ِِ

 تتعرف أن فعليك اإلنسان خلق أجلها من اليت احلكمة مبعرفة اإلستقالل عن عاجز العقل أن علمت إذا
 خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي اهلل كتاب من اإلنسان لقخُ  أجلها من اليت احلكمة على
 يف  فَ رَّْطَنا مَّا﴿ وعال جل م نزِل ه عنه قال الذي الكرمي القرآن يف تعاىل اهلل بني فقد, محيد حكيم من تنزيل

 أهم وهو ال كيف,  العظيم األمر هذا من شأنا أقل هي وأحكاما   ِحكما   بني، [٧٣ :األنعام] ﴾َشْيء   ِمن الِكَتاب
 َوَماَخَلْقت﴿تعاىل قال العبادة هي أجلها من اإلنسان اهلل خلق اليت فاحلكمة ذا  إ ،الواجبات وأعظم املهمات

ْنسَ  اجلِْن ,  للعبادة واإلنس اجلن خلق أنه اآلية هذه يف تعاىل اهلل أخرب فقد [،٥٢: الذاريات]﴾لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإْلِ
 واجلنة واآلخرة والدنيا,  واألرض السماوات اهلل خلق أجلها ومن خلقوا أجلها من اليت احلكمة هي فالعبادة

 أحسن أيكم ليبلوكم ،واحلرام احلالل وبني األحكام وسن   الكتب وأنزل الرسل اهلل أرسل أجلها ومن ،والنار
ُلوَُكمْ  َواحْلََياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي﴿تعاىل قال ،عمال  وذلك ،[١: امللك]﴾اْلَغُفورُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َعَمال   َأْحَسن أَيُُّكمْ  لَِيب ْ

 وابتالهم وهناهم وأمرهم،أخرى دار إىل سينتقلون أهنم وأخربهم الدار هلذه وأخرجهم عباده خلق اهلل أن
 مع مال ومن، االخرة الدار يف اجلزاء له اهلل أحسن اهلل ألمر انقاد فمن, وهنيه املعارضةألمره بالشهوات

 . اجلزاء شر فله هنيه وارتكب اهلل أمر ونبذ النفس شهوات

 فهذا، كاملالئكة مبضاد ابتالء دون من للعبادة خلق من منهم كان ملا ولكن ،للعبادة خلقوا مجيعا فالعباد
ا الرَّمْحَن اختََّذَ  َوقَاُلوا﴿عنهم تعاىل قال،غريها اليريدون هلم سجية   العبادة صارت القسم  ِعَباد   َبلْ  ُسْبَحانَه َوَلد 
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 اْرَتَضى ِلَمن ِإالَّ  َوالَيْشَفُعون َوَماَخْلَفُهمْ  أَْيِديِهمْ  بَ نْيَ  َما يَ ْعَلمُ  يَ ْعَمُلونَ  بَِأْمرِهِ  َوُهم بِاْلَقْولِ  َيْسِبُقونَه ال مُّْكَرُمونَ 
 . [١٣،١٣، ١٢: األنبياء] ﴾ُمْشِفُقونَ  َخْشَيِته مِّن َوُهم

 غالبا   هبم تنأى وسجايا خالئق على ِبلواجُ  الذين واإلنس كاجلن مبضاد ابتالء مع للعبادة خلق من ومنهم
 وشهوة املطعم شهوة ،بالشهوات كاإلبتالء وذلك هلم اهلل من ابتالء املعاصي يف وتوِقعهم الطاعة عن

 .  ذلك غري إىل ،واإلستعالء ،والتغلب ،القهر وشهوة ،املنكح وشهوة ،املشرب

 .   العاملني رب هلل واحلمد للجميع والسداد التوفيق ونسأله نقف تعاىل اهلل شاء إن هنا

 : األسئلة

 ملن بالنسبة والقدر القضاء بني الفرق توضيح مزيد , مسحتم لو إليكم اهلل أحسن مسحتم لو: يقول هذا -3
 ؟ بينهما فر ق

 بالفرق يقول من عند والقدر القضاء بني الفرق مسألة وهي املاضي الدرس يف ذكرناها املسألة هذه: اجلواب
 هذا من واحلاصل ،القدر وبني القضاء بني التمييز يف ختلفواأو  ،العلماء فيها ختلفإ قد املسألة وهذه بينهما

 ليس اخلالف وهذا ،قضاء يسمى فإنه التقدير عن خرج فإذا، البارحة الليلة يف ذكره تقدم ما هو القدر أن
 بينهما. فرق ال أنه إىل مال بعضهم ولذلك واجلماعة السنة أهل أئمة عند فائدة كبري فيه

 فإذا املقدر األمر نفس هو القدر أن من بيانه ماسبق هو به فرقوا ما بأَهمِّ  أو التفريق هبذا قالوا فرقوا فالذين
 .قضاء صار وقع

 ظفرت وقد: ]بعده وذكرمت,  للقدرة منكر القدر منكر أمحد اإلمام قول عن اهلل حفظكم ذكرمت: يقول -2
 خريا   اهلل وجزاكم, تيمية بنأ سالماإل شيخ قول من أم شياخنا قولكم من هذا فهل [أسلم بن زيد إىل بسنده

 ؟
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 رمحه أمحد اإلمام عن كتبه عامة يف هذا يذكر تعاىل اهلل رمحه اإلسالم شيخ يعين, قويل من هو ال: اجلواب
 من نوع فيه شيئا   وجد إذا العلم طالب أن شك وال ،ذلك يف اهلل رمحه عقيل بنأ الوفاء أيب ثناء وذكر اهلل

 .  العلم حماسن من شيء وهذا فيه ويرغب به يفرح فإنه العلو

 ،املقالة هذه أسلم بن زيد عن ،صحيح بسند أسلم بنأ زيد عن بسنده روى( القدر) كتابه يف فالِفريَايب 
 ذكرت كما أسلم بنأ وزيد ،أسلم بنأ زيد إىل بسنده األثر هذا روى)...(  سنة املتوىف الفريايب أن ومعلوم

 هذا ،اإلسناد صحيح أثر األثر وهذا ،التفسري أخذ وعنه ،مالك اإلمام شيوخ من أنه املاضية الليلة يف لكم
 .إال ليس الفائدة باب من

 ؟ واخلري الشر يعين العباد أفعال اهلل ِبلق يقصد هل -1

 .وتعاىل تبارك معه تأدبا   إليه الشر ينسب ال لكن ،تعاىل هلل ُملوق ذلك كل: اجلواب

 يف عليه منصوص وهو( الكسب) لفظ ستعمالإ على قدامة بنأ يؤاخذ كيف ،إليكم اهلل أحسن: يقول -4
 ينبغي ا  شرعي ا  لفظ البدع أهل بعض عتمادإ وهل ؟ واجلماعة السنة أهل ِمن هم تعقبه من وهل ؟ اهلل كتاب

 ؟ ُمالفتهم تركه بدعوى

 :أسئلة ثالثة هذه: اجلواب

 .قدامة بنأ إىل و جِّه الذي النقد هبذا نسلم َّل بأننا فنقول: األول أما

 . واجلماعة السنة أهل من الشراح أحد نعم, تعقبه فالذي: الثاين أما

 صار قد أنه الشرعي املصطلح من وتأكدنا الشرعي املصطلح صار إذا أنه ،الزما   ليس فهذا: الثالث وأما
 . الشريعة يف جاء ما على اهُ بنَّ تَ ن َ  بل نرتكه ال فإننا البدع ألهل شعارا  

 جاءت وقد وكونية شرعية إىل تقسم ال املشيئة إن يقال وملاذا ؟ واملشيئة اإلرادة بني الفرق ما: يقول -5
 ؟ القدر مراتب يف مذكورة املشيئة
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 : جهتان فيه هذا, طيب: اجلواب

 بارك بعضكم رمبا لكن, هذا ذكرنا وقد, الكونية واإلرادة الشرعية اإلرادة بني الفرق مسألة هي: األوىل اجلهة
 وهذا,  جهة من عليه أشكل قد كان إذا, يذكر ما مراجعة يف لنفسه عناء   جيعل أن يعين يريد ال فيكم اهلل

 ال،  أحسن هو ما يف الوقت نستغل أن ينبغي أننا فمعناه ذُِكرَ  إذا ألنه, جبيد ليس األمر هذا, جبيد ليس
 . أخذه وملن جديد هو فيما , أحسن هو فيما نقول

 .هلل حمبوبة تكون أن يلزم وال ،وقوعها يلزم اليت هي الكونية فاإلرادة

 . وقوعها يلزم وال ،هلل حمبوبة هي بل ،هلل حمبوبة تكون أن يلزم والشرعي ة

ا   فيها العبد كان ما ،العبد جهة من كان ما الكونية اإلرادة أن تقول كأن وبإمكان  ما الشرعية واجلهة ،مسري 
ا فيها العبد كان  . ُمري 

 . كرهه أم اهلل أحبه سواء وقع ما يف تتعلق الكونية اإلرادة فإن ،وموجبهما ُمَتعلَِّقِهما جهة من واإلرادتان

 الدرس يف والكونية الشرعية اإلرادة يعين بأهنما لكم وذكرت ،يقع َّل أو وقع سواء أحبه ما يف تتعلق والشرعية
 ،هذا على املطيع حق يف جيتمعان، والشرعية الكونية اإلرادتان ؟ فيمن جيتمعان بأهنما ذكرنا أيضا   املاضي
 .العاصي حق يف تنفرد الكونية واإلرادة

أن  ؟ الذي عليه عامة أهل السنةونية شرعية ومشيئة كهل تقسم املشيئة إىل مشيئة وأما قضية التقسيم 
 تنقسم، من يرى أهنا أيضا  بن كثري أالكونية ومن أهل السنة ك ال تنقسم وأن املشيئة هي املرادفة لإلرادةاملشيئة 

 .لكن قد تعقبه الشيوخ على هذا ،يرى هذان الذي حيضرين األبن كثري هذا أف

بعد  وبني أربعني عاما   عليه السالمبني هبوط عيسى  تعارضا  ناك أن هكيف نرد على من يقول   :يقول-9
 تأيت بغتة ؟أن الساعة  وبني األرض نزوله
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األربعني  وهل يلزم أن تكون  ؟ ذلكعليه السالم يعلم بوهل كان عيسى  ؟ماوجه الشاهد يف هذا اجلواب: 
هذا واقع والساعة ؟ قتل املسيح  فراغه منهبذا الزمن الذي يقال فيه  عند نزوله أو بعد نزوله أو بعد  حمدودة
 .عن عيسى  فضال    يعلمها حممد عليه الصالة والسالمبغتة الواقعة 

يف نرد عتقاد فكإميان قول وعمل و مجاع السلف على أن اإلإعن العلماء يقول أحسن اهلل إليكم نقلتم -9
وجوب العمل للنجاة م وغريها يف عدديث البطاقة أحاديث الشفاعة وح ،حاديثستدالل ببعض األاإلعلى 

 ؟                 من اخللود يف النار

ء بشي لعمل وأنه َّل يأتها نفي لأحاديث الشفاعة وحديث البطاقة ليس في ،شكال فيهاهو اإل مااجلواب: 
 .جناته هذه جهة من العمل الذي تقع به

يف حق من َّل يتمكن من  "قط يعملوا خريا  َّل "م محلوا مثل هذه األحاديث كحديث أهن :اجلهة الثانية 
 .العمل

 هذهف ،حمكمة ال خالف فيهاوتلك النصوص ن هذه النصوص حمتملة للتأويل : أهنم قالوا إوجهة ثالثة هي
 .حبث عنها ستجد إن شاء اهلل هبا طمأنينةأز عليها وناقشها و ثالث أجوبة رك  

 ؟ ميان متفاضال  معىن جعل اإل، وفيكم، ما يقول أحسن اهلل إليكم وبارك فيكم-1

كما يقول القحطاين رمحه   ،هله ليس فيه سواء كما تقوله املرجئة وال جيعلونفأ ،يعين على مراتباجلواب : 
 :اهلل

 انركب املعاصي عندكم سي   *** وإميان الذي ان جربيلإمي

الصحابة رضي اهلل عنهم كما هو حاد ميان أيب بكر ليس كإميان أفراد وآفإ ،فهم متفاضلون يف مراتب اإلميان
 .معلوم
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وصفات  عىن أن هلل صفات معىن، وإليكم ، ما مأحسن اهلل اليكم ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته-1
 ؟ أجزاء

                          اجلواب: ال أعرف هذا، ال أعرف هذا ، من أين أتيت به اسأل عنه من قال به.                                                        
  ،وإليكمليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته، وع أحسن اهلل إليكم، ،يقول السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته-30

 اخالفة نستطيع أن نقول أن الكفر بضعة وسبعون شعبة ؟املمفهوم هل من 

ن شعبة، مث يقولون هذا العدد لكن الذي قرره أهل العلم أن اإلميان بضع وسبعو  ،نستطيع ال ،الاجلواب: 
وغريهم أن جيمعوا هذه السبعني ومنهم من زاد بعضهم حاول  كاحلليمي والبيهقي  يس مفهوما  ذاته لليس ل

سالم يخ اإلوَّل حيددوا هذه الشعب فيما أعلم لكن ذكر ش ا  عليه شعب واوأما الكفر فأطلق ،نقص هم منومن
 .االميان شعب أن الكفر شعب كما أنرمحه اهلل تعاىل 

 ؟ كان اإلميان وأن بقية األركان تابعة لهعتقاد القلب هو الركن األعظم ألر إول إن نقهل يصح أن -33

.                                          عتقادإقول وعمل و  مياناإل ،وَّل أمسعه من شيوخناهذا أعلمه وال اجلواب: 
 ؟ نطالعهنرجع إليه و الشرح  سن اهلل إليكم هل كل كتاب يرد يفيقول أح-32

 ديانبن غأمن شياخنا العالمة  ستفدناهاأذه الطريقة يف احلقيقة أننا يعين وه ،هذا ملن أراد الزيادة اجلواب:
إذا لكن  (........ )تكون عنده هنمة  قدة يف بعض املسائل املهم انا  فإن طالب العلم أحي ،عليه رمحة اهلل

لفائدة واملذاكرة على أن هذا من باب ا ،راد أن يقف على أكثر مما ذكر فإنه يرجع إليهذا أإ ،أن يتوسعأراد 
هنا وهناك طالب العلم إىل يذهب  أنمن  لكتاب فيه مميزات بدال  ن هذا اأو إ ،هذا من أحسن الكتب

راد أن يرجع اىل هذا ال ، من أ؟ أو يطالعه يلزمه أن يرجع إليه  مع أنهفيذكر له ذلك كتاب يبحث عن  
متقنة عنده احلمد هلل هذا خري  حىت تكون املسالة يعين اده ستفأما الكتاب املذكور ويطالع فيه ويقرأ ويلاخص 

 .كبري
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كيف فعتبار صحة حديث متيم الداري رضي اهلل عن الدجال إليكم على أحسن اهلل إليكم وإ : يقول-31
على ظهر األرض  ممن هوى قَ ب ْ ي َ  ال امنه سنةمائة  سرأ نَّ إِ فَ  ،ليلتكم هذه مْ كُ تَ ي ْ رَأَ "أَ جنمع بينه وبني حديث 

 ؟ "حد  أَ 

ديث خرجه مسلم يف ن احلأل ؟  ملاذا ،عتبار إن شاء اهلل تعاىلإله  فليس عتبار،إأما قولك على اجلواب: 
ين من احلفاظ عأ-نتقد عليه مجلة من األحاديث أأو تتبعه أو  ألزم مسلما   ممن ا  حدصحيحه والنعلم أ

 ، وأما هذا اجلمع بينهقد بلغ مرتبة من الصحةفهلذا احلديث بالنقد فهو يف صحيح مسلم  تعرض  -املتقدمني
الدجال بل هو حديث الدجال  كحديث  ،من العام املاخصوصلماء ث فهو كما يقول العوبني هذا احلدي

الذي يروي عن النيب صلى اهلل عليه  بنت قيس هو حديث متيم الداري ألن فاطمة حديثهنا يف  كرالذي ُذ 
فهذا  ،رضاههو فاطمة بنت قيس والنيب صلى اهلل عليه وسلم خيرب به عن متيم الداري رضي اهلل عنه وأوسلم 

بن مرمي عليه الصالة أاملسيح عيسى  يضا  ليل الدال عليه ومما يدل على هذا أمن العام املاخصوص لوجود الد
 يضا  من قال أ ).....( ....( و ما ثبت من حنوه حيذى...)ذا العام يف  التاخصيص هل سالم  فان هذا)..(وال

 .رية من السلفبن صياد كما هو قول طائفة كبأهو  الدجال

 ميان قول وعمل ؟السلف اإلمامعىن قول  ،ليكم وبارك فيكمحسن اهلل إأ-34

مركب من القول  وعمل اجلوارح، يعين عمل القلب ،سان وعمل اجلوارحلقول القلب وقول الاجلواب : 
ومنهم من يقول قول القلب  ،يقول قول وعمل ونيةيطلق هذه اللفظة ومنهم من يزيد ف منهم منف ،والعمل

 .ها واحدوعمل اجلوارح كلها مفادول اللسان وق

 ميان ؟هل يعاقب على نقص اإل-35

عل احملرم هذا و فالسبب هلذا النقص من جهة ترك املأمور الواجب أن كان على حسب السبب إاجلواب: 
إىل ما يسع املؤمن أن يرتكه   ، أما إذا كان نقص اإلميان راجعا  صله ال على نقصانهيعاقب على سببه و أ
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اإلنسان راجعة إىل مسألة  اليعاقب عليه فهذا مور الزائدة يف العباداتاملستحبة والنوافل واألكاألمور 
 األصول.

   ؟ فقط بعضها و حتقيقكل ما يف تعريف اإلميان ألالتحقيق  رجاءلاخروج من اإلهل ل-39

 وإال َّل خيرج من اإلرجاء. البد من حتقيقها كلها، الاجلواب: 

" خيرج من النار من قال ال إله إال اهلل ويف قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة  يقول: مزيد لشرح حديث-39
 ؟ من اإلميان"

واضح، واضح من جهة أنه مين اهلل تبارك وتعاىل بفضله على من يشاء من عباده فيكون من يف قلبه اجلواب: 
 أهل التوحيد.هذا القدر من اإلميان، فياخرجه اهلل تبارك وتعاىل وهو من أهل اإلميان ومن 

 ، وإليكم،ليكمأحسن اهلل إ ، وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته،لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهايقول: -31
 املسجد األقصى مع أن الصالة فرضت اء يفنبياأل مَّ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أَ  حتم لنا كيفوض   هال

 ؟  يف املعراج عليه  يف ما بعد

ء واملعراج فال، بل  سراالعدد وعلى هذه الكفية وهذه الصفة أما كونه َّل يكن يصلي قبل اإل على هذااجلواب: 
 .علم بتلك الصالة اليت كان يصليهاكان يصلي هو وأصحابه واهلل أ

رسول صلى اهلل  ال، ماهو حكم من ينكر ويرد خرب، وإليكموأجزل لكم املثوبة إليكم: أحسن اهلل يقول-31
 هل هو كافر ن احلديث يف الصحيحنيمع علمه بأ ملك املوت مع موسى عليه السالممثل خرب عليه وسلم 

 ؟

ويف السبب طائفة من السلف يكفرونه كإسحاق بن راهويه، ولكن يُنظَر يف الشبهة العارضة له اجلواب: 
فقع ]الصارم املسلول" ليس يف حديثالسلف كما ذكر شيخ اإلسالم يف " املوِجب لرده، وإال فإن طائفة من

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، هذه مسألة  ثابتا   صحيحا   ولكن فيمن رد حديثا   [موسى عليه السالم
 قال هبا طوائف من أهل العلم لكن البد من النظر يف املوجب لذلك.
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يقول: أحسن اهلل إليكم ملاذا أمرنا باإلستعاذة من املسيح الدجال وحنن نعلم أن فتنته من عالمات -20
 ؟ الساعة الكربى واليت َّل تظهر بعد وبعيدة عنا

يف حديث مسلم حديث النواس بن مسعان ملا حدث النيب صلى اهلل عليه  ؟ اجلواب: وما أدراك أهنا بعيدة عنا
حىت أن أحدهم خاف أن يذهب و وسلم أصحابه بالدجال، وهو حديث طويل حىت خافوا وفرقوا من ذلك 

قال هلم "إن خيرج وأنا فيكم فأنا أكفيكموه" أو هبذا املعىن الصالة والسالم إىل طائفة الناخل، فالنيب عليه 
"وإن خيرج بعد فاهلل خليفيت على كل مسلم" فهذا يدل على أنه قد يقع يف زمن قريب من العبد، فال يستبعد 

 ذلك ولذلك النيب عليه الصالة والسالم كان يستعيذ منه من مجلة األربع.

قضاء اهلل عز وجل يقضي باخلري ويقضي بالشر كيف نفهم هذه اجلملة على وجه يقول: يف مسألة ال-23
 ؟ الصواب وفقكم اهلل تعاىل

اجلواب: ال إشكال يف هذا يعين من جهة أن اهلل تبارك وتعاىل قدر اخلري وقدر الشر، هذا شيء ال إشكال 
إىل اهلل نه ال ينسب ليس إليك" أ عليه وسلم "والشر فيه وهو داخل يف ضمن القدر، وقول النيب صلى اهلل

 ، ولعلنا إن شاء اهلل نفصل يف هذا يف موضع آخر. معه جل وعال  تبارك وتعاىل تأدبا  

من كالم اهلل الشرعي أو الكوين من أمر وهني القرآن  حيتويهيقول: أحسن اهلل إليكم وإليكم هل ما -22
وهو الذي يقع به  الكوين وهو كالم اهلل الواقع كونا  الكالم ألنكم قلتم يف بداية الدرس السادس يدخل فيه 

 ؟األمر والنهي 

ال  ،ال خالف فيه ،فيه رتيابأ لكوين، أما ما يف القرآن فهو كالم اهلل الشرعي الال، األمر والنهي لاجلواب: 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئ ا َأْن ﴿فاملراد باألمر والنهي األمر والنهي الكوين  أما ما يقع كونا   ،تردد فيه على اإلطالق ِإمنَّ

 .﴾يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكون

أسأل اهلل جل وعال أن يوفقنا وإياكم ملا حيب ويرضى وأن جيعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، 
 خالص يف القول والعمل يرزقنا اإلونسأله تبارك وتعاىل أن  نفعنا مبا علمتنا وزدنا علما  أاللهم علمنا ما ينفعنا و 
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 سلم واحلمد هلل رب العاملني. صحبهو صلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله و 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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